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Op het moment dat deze nieuwsbrief verschijnt, is de vastenperiode begonnen. Vasten lijkt terug in de 

mode te zijn, het wordt door lifestyle-magazines aangeprezen en de drang om soberder te leven wint aan 

populariteit. Voor ons christenen is de voorbereiding op Pasen een periode van inkeer, van verdieping en 

uitzuivering. Vasten is uiteraard geen typisch christelijk gebruik, we vinden het in een of andere vorm in alle 

religies terug. Maar ook buiten deze religieuze context ervaren we allemaal wellicht de nood aan herbronning     

en bezinning.

Misschien biedt deze vastentijd ons daarom een ideale gelegenheid om een ogenblik stil te staan bij ons dwingende 

levensritme. In plaats van altijd op zoek te gaan naar een maximale invulling van onze tijdsbesteding, kunnen we even uit 

de mallemolen van ons drukke leven stappen. De gsm uitschakelen, een stil moment inbouwen op het eind van een drukke 

dag, de zondag respecteren als een echte ontspanningsdag… Of ervaren we deze veertigdagentijd als een uitnodiging 

om wat bewuster te leven? Dan vinden we in soberheid en onthechting misschien een uitweg uit onze ecologische crisis. 

Consuminderen i.p.v. consumeren om vanuit een “ethiek van het genoeg” te proberen duurzamer te leven en onze verstoorde 

relatie met natuur en milieu te herstellen. Deze tijd van het jaar geeft ons bovendien de kans bijzondere aandacht te hebben 

voor armen en minderbedeelden. Zo willen we ook binnen onze school de jaarlijkse vastencampagne van Broederlijk Delen 

in de kijker plaatsen en d.m.v. benefietactiviteiten onze solidariteit met kansarmen betuigen.

Hoe we deze vastenperiode ook invullen, waar het in essentie om gaat, wordt treffend weergegeven door Carlos Desoete 

in volgende vergelijking: 
Als we nu eens ons leven

zouden vergelijken met een appel:
een appel met schil, vlees en klokhuis.

Dan zijn we de meeste tijd
bezig aan de schil,

de buitenkant.
Af en toe boren we wat dieper,
en dan zitten we bij het vlees:

de grote waarden
die ons werk en leven kracht en smaak geven.

Maar het klokhuis
wordt meestal weggegooid.

Men weet daar geen weg mee.
Nochtans is het precies

vanuit dit klokhuis
dat een appel zijn levenskracht put.

Voor ons leven
is het net dezelfde vraag:

wat is ons klokhuis?
Wat is de kern,

de ziel van ons leven?

Laten we de komende weken, elk op onze eigen manier,  op zoek gaan naar het klokhuis in onze appel en - al was het maar 

even - de diepere kracht en inspiratie in ons leven (her)ontdekken. Alleen vanuit die ervaring kunnen we, diepgeworteld, als 

nieuwe mensen  groeien. Dat wens ik iedereen van harte!

maart 2012

NIEUWSBRIEF
5e jaar

Peter Hoste
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IN DE GEEST VAN SINT-BERNARDUS
De reisgids en de bijbel

Een reisgids kwam op een weg een bijbel tegen,

ze zaten beiden in een weekendtas.

De reisgids was een tikkeltje beduimeld,

de bijbel of hij pas gebonden was.

“Zeg”, sprak de reisgids aarzelend tot de bijbel,

- en uit zijn stem klonk zachtjes een verwijt -

“jij blijft zo nieuw ondanks het vele reizen,

terwijl ik bijna zienderogen slijt.

Ze moeten mij natuurlijk veel gebruiken,

op mijn gegevens kun je altijd aan,

de mens zegt waar hij heen wil reizen,

ik geef vertrek- en halteplaatsen aan.”

Toen sprak de bijbel en hij zuchtte even:

”Ik ben de mensen niet zo naar de zin,

’k wijs wel de weg, maar, wat zij lastig vinden,

bij mij staan er geen aankomsttijden in!”

BEZOEK AAN HET STERRENKUNDIG OBSERVATORIUM, UGENT

Op dinsdag 13 maart a.s. bezoeken we met het keuzevak sterrenkunde van het vijfde jaar de 

afdeling ‘sterrenkunde’ van de UGent aan de Sterre.

Het oorspronkelijk Sterrenkundig Observatorium van de Universiteit Gent dateert uit het 

jaar 1904. Het observatorium was toen gevestigd in het Institut des Sciences, nu beter 

gekend als het Plateau-Rozier gebouw in het centrum van Gent. Daar huist nu overigens de 

Volkssterrenwacht Armand Pien die het oorspronkelijke hoofddoel van de observaties, nl. 

educatie verderzet. In de jaren 1970 verhuisde het observatorium naar een nieuwe locatie aan 

de Krijgslaan 281, gebouw S9. Nog steeds is het doel van dit observatorium voornamelijk 

opleiding en educatie. Immers, de onderzoeksgroep sterrenkunde die het observatorium 

beheert, hoort bij de vakgroep Fysica en Sterrenkunde die de gelijknamige opleiding organiseert 

(bachelor en master). Prof. De Rycke zal ons vanaf 14.00u rondleiden en toelichting geven 

bij de uiteenlopende activiteiten die een student sterrenkunde op zijn bord krijgt. Misschien 

lopen we er wel enkele van onze eigen oud-leerlingen tegen het lijf die de voorbije jaren voor 

deze opleiding hebben gekozen?

Praktisch: wij verzamelen na het 5de lesuur om 13.00u aan de leraarskamer. Onder begeleiding 

van mr. Porrez en stagiair mevr. Laemont gaan we met de wagen naar de gebouwen aan de 

Sterre. We zijn terug op school rond 17.00u (afhankelijk van de verkeersdrukte). Het bezoek 

is kosteloos voor de leerlingen.”
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DE MUNT: APOCRIFU

De abonnees van de Munt hebben er even moeten 
op wachten, maar op woensdag 21 maart krijgen we 
onze tweede voorstelling. Dans dit keer, en wel van 
publiekslieveling Sidi Larbi Cherkaoui. De geplande 
voorstelling Three Duets werd afgelast maar in de 
plaats daarvan krijgen we zijn Apocrifu. Het belooft een 
mysterieuze voorstelling te worden. Een zevenkoppig 
polyfoon koor brengt traditionele gezangen uit Corsica 
en begeleidt drie dansers, waaronder de choreograaf 

zelf. De waarde en gelijkwaardigheid van religies is een thematiek die hem al lang boeit. In 
deze tekst laat hij zich inspireren door de drie grote openbaringsgodsdiensten (jodendom, 
christendom en islam) en voor hen heilige boeken (Talmoed, Bijbel en Koran). Hij wil de absolute 
waarheid daarvan ook relativeren en hecht daarom groot belang aan de niet-officiële boeken, 
de apocriefe. Dat verklaart meteen de titel van deze voorstelling met een op het eerste gezicht 
bizar uitgangspunt. Wie de choreograaf en zijn werk echter kent, is wel wat gewend. Keer op 
keer worden we positief verrast, dus de verwachtingen zijn al hooggespannen. Wij gaan naar de 
voorstelling op woensdag 21 maart, om 20 uur in de Muntschouwburg in Brussel. We vertrekken 
op het Tacambaroplein om 18 uur stipt.

GALABAL

Op vrijdag 23 maart is het zover: de twaalfde editie van het jaarlijkse 

galabal van de leerlingenraad. En we verzekeren je: ook deze keer 

wordt het een onvergetelijke avond!

Er is voor elk wat wils: The Band of Willies krijgt de eer het galabal 

te openen, gevolgd door de aanstekelijke ska van Skatchou Bottos. 

Als hoofdact presenteren we Les Mecs, begeleid door live drums. 

Ondertussen kan je ook in de pianobar terecht om even uit te blazen 

en tegelijk te genieten van talent van bij ons: verschillende bandjes 

van onze school zullen het beste uit hun repertoire brengen, daarnaast 

verwachten wij ook Madame en Rose. We sluiten de avond af met 

Mister T ft. CU2.

Kaarten kosten 10 euro in voorverkoop en 15 euro aan de kassa. Ze zijn te verkrijgen bij de 

mensen van de leerlingenraad of via de school (055/33.46.70). De deuren openen om 21 uur en 

avondkledij is verplicht.

Tot dan!

Dé Leerlingenraad
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PARIJS

Na Amsterdam in het vierde jaar, gaat de reis in het vijfde jaar richting Parijs. 
We maken er meteen een driedaagse uitstap van, want deze metropool heeft 
heel wat te bieden. Het intrigerende Père Lachaisekerkhof, gotiek ten top in 
de Sainte-Chapelle en de Notre-Dame, de futuristische wijk la Défense, de 
indrukwekkende Pont Alexandre III, het pittoreske Montmartre, de statige 
Madeleinekerk, het bruisende Quartier Latin, de altijd drukke Champs-Elysées… 
kortom, te veel om op te noemen. 

We beseffen dan ook dat dit slechts een voorsmaakje kan betekenen en we proberen de leerlingen 
kennis te laten maken met de verscheidene buurten en musea die de stad rijk is. Daarnaast kiezen 
we er ook voor om de leerlingen zoveel als mogelijk van de stad te laten genieten. In de lessen 
Frans bereiden zij daaromtrent zelf een en ander voor. Hopelijk horen we het op het einde van 
de driedaagse opnieuw wat we al zo vaak gehoord hebben: “Hier willen we gauw terugkomen.”

Op dinsdag 14 februari hebben de leerlingen per groep al verdere uitleg gekregen. Ze ontvingen 
op dat moment ook drie documenten. Mogen we vragen het (ondertekende) reglement ten laatste 
op 2 maart op het leerlingensecretariaat binnen te brengen? De medische infofiche verwachten 
we op dezelfde plaats op maandag of dinsdag voor we vertrekken. Controleer de avond voor 
vertrek zeker nog eens of je alles mee hebt wat vermeld staat op de derde brief, waar je ook de 
gegevens van het hotel op terugvindt.

Groepsindeling

Woensdag 7 tot vrijdag 9 maart (van 28 tot 30 maart hebben deze klassen bezinningsactiviteiten):

Groep 1 MTWE - MTWI - WEWI6b

Groep 2 GRLA - GRMT - GRWE - LAMT - LAWE - WEWI6 - WEWI8

Groep 3 ECMTa - HUWEb

Woensdag 28 tot vrijdag 30 maart (van 7 tot 9 maart hebben deze klassen bezinningsactiviteiten):

Groep 1 ECMTb - GRWI6 - GRWI8 - LAWI6 - LAWI8 - WEWI6d

Groep 2 ECWE - ECWI - WEWI6a

Groep 3 HUWEa - HUWEc

Afspraak voor het vertrek telkens op woensdag om 5.45 uur op het Tacambaroplein, de terugkeer 
op vrijdag is voorzien tussen 22.30 en 23 uur.
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KALENDER

Monique Stuyck &  Melanie Lelieur

za 3/03 4LAa: Vertrek naar Adria Italië (internationaliseringsproject 4des)

zo 4/03 4WEb: Vertrek naar Sosnowiec Polen (internationaliseringsproject 4des)
4GL: Vertrek naar Targoviste Roemenië (internationaliseringsproject 4des)

ma 5/03 KDOO-dag
3de+4deu: 1LAe: Leefsleutelproject 6
7de+8steu: 1LAf: Leefsleutelproject 6
5ECMTa: Vertrek leerlingen Rodez – Frankrijk (internationaliseringsproject 5des)
16u: Overleg LLR3-directie
16u: 1stes(groepen 1 en 2): Typles

di 6/03 KDOO-dag
1ste+2deu: 1LAb: Leefsleutelproject 6
Vm: MST: 3WEc
16u: 1stes(groep 3): Typles

wo 7/03 1ste graad: Begin ononderbroken lesweken
4LAb-4WEc: Terug uit Roende Denemarken (internationaliseringsproject 4des)
4LAc-4WEa: Vertrek naar Brzozow Polen (internationaliserings-project 4des)
1ste + 2de lesuur: 4des: Music Teachers
5ECMTa-5GRLA-5GRMT-5GRWE-5HUWEb-5LAMT-5LAWE-5MTWE-5MTWI-5WEWI6b-6c-8: 
Parijs
5ECMTb-5ECWE-5ECWI-5GRWI6-8-5HUWEa-c-5LAWI6-8-5WEWI6a-6d: Bezinning
3de + 4de lesuur: 6des: Music Teachers
Vlaamse Wiskunde Olympiade: 2de ronde

do 8/03 1ste+2deu: 1LAa: Leefsleutelproject 6
4LAa: Terug uit Adria Italië (internationaliseringsproject 4des)
5ECMTa-5GRLA-5GRMT-5GRWE-5HUWEb-5LAMT-5LAWE-5MTWE-5MTWI-5WEWI6b-6c-8: 
Parijs
5ECMTb-5ECWE-5ECWI-5GRWI6-8-5HUWEa-c-5LAWI6-8-5WEWI6a-6d: Bezinning
6des: De Wereld en wij
16u: 1stes(groep 4): Typles
20u: Christen Forum

vr 9/03 1ste+2deu: 1LAd: Leefsleutelproject 6
2de+3deu: 1LAc: Leefsleutelproject 6
1ste graad: Rapport
1ste+2deu: 3EC4b-3HWc-3LAb-3WEa: Essenscia:”Chemie en de jeugd”
3de+4deu : 3EC4a-5b-3HWb-3WEb: Essenscia:”Chemie en de jeugd”
7de+8steu : 3EC5a-3GL-3LAa-3WEc : Essenscia:”Chemie en de jeugd”
4EC4a-5b-4LAa-b: Excursie Amsterdam 
4EC4b-4c-5a-4HWa-b-c-4WEc: Excursie Antwerpen
5ECMTa-5GRLA-5GRMT-5GRWE-5HUWEb-5LAMT-5LAWE-5MTWE-5MTWI-5WEWI6b-6c-8: 
Parijs
5ECMTb-5ECWE-5ECWI-5GRWI6-8-5HUWEa-c-5LAWI6-8-5WEWI6a-6d: Bezinning
6des: De Wereld en wij

za 10/03

zo 11/03 4WEb: Terug uit Sosnowiec Polen (internationaliseringsproject 4des)
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ma 12/03 KDOO-dag
4GL: Terug uit Targoviste Roemenië (internationaliseringsproject 4des)
1ste tot en met 3de lesuur: 5des + 6des: Schrijfoefening NE
16u: 1stes(groepen 1 en 2): Typles
20u: Ouderraad

di 13/03 KDOO-dag
5des: Uitstapmogelijkheid keuzevakken
Vanaf 13u: 5des: KV Verkenning van het heelal: Bezoek dienst Sterrenkunde UGent 
2de graad: Begin ononderbroken lesweken
16u: 1stes(groep 3): Typles

wo 14/03 Afrekening schooltombola
4LAc-4WEa: Terug uit Brzozow Polen (internationaliseringsproject 4des)
Vlaamse Biologie Olympiade: 2de ronde

do 15/03 1°-2°u: 2des: Kangoeroe-wedstrijd
Vanaf 14.10u: 6des: KV Sport: Mountainbiketocht
6des: Uitstapmogelijkheid keuzevakken
16u: 1stes(groep 4): Typles

vr 16/03 1ste-2de graad: Rapport

za 17/03

zo 18/03

ma 19/03 KDOO-dag
Vm: 2GL : PW GR
Nm: 1LA-2LA-2GL: Studieverlof
13u: LLR3

di 20/03 KDOO-dag
Vm: 1LA-2GL-2LA: PW LA
Vm: 2MO: PW SEI
Nm: 1ste graad: Studieverlof

wo 21/03 Trekking schooltombola
1stes: Begin Proefwerken
18u: De Munt: Three Duets – Cherkaoui (dans)

do 22/03 8ste+9de lesuur: 6des-8u WI: UniMath 2011-2012: “Integralen, behoudswetten en de planimeter” 
door Koen Struyve, docent UGent
Vanaf 14.10u: 6des: KV Fotografie + 5des en 6des: KV Cult-uur: Kostumering musical

vr 23/03 3de graad: Rapport
NIEUWSBRIEF 8
LLR: Galabal

za 24/03

zo 25/03
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GEZOCHT: 
ZANGERS EN ZANGERESSEN 

VOOR DE MUSICAL 
“ SEXY BRAINS AND CULT ”

Vanaf maandag 12 maart zullen de koorrepetities elke maandag over de middag 
doorgaan.

Voor de eerste graad: vanaf 12u30 tot 13u15 in de filmzaal.

Voor de tweede en derde graad: vanaf 13u15 tot 14u in de filmzaal.

Tijdens de laatste week van de musical zal er intensief gerepeteerd worden, 
hou dus alvast de week van 21 tot en met 26 mei vrij!

BE THERE

Inschrijvingen mogelijk bij Melanie Lelieur via Smartschool.
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ANTWOORDSTROOKJES 

Naam: …………………….................……......    Klas: …….....………. Nr: ..........

Ondergetekende heeft de nieuwsbrief goed ontvangen.

Handtekening ouder(s):

Gelieve dit blad ten laatste op maandag 5 maart 2012 ondertekend aan de klassenleraar
terug te bezorgen. Wil je zo vriendelijk zijn om dit blad niet te verknippen? Dank je wel.


